
پيشخوان گفت و گو پروندهخبر

سياست يكشنبه 17 دي 1396، 19 ربيع الثاني 1439، 7 ژانويه 2018،  سال پانزد                        هم، شماره 23995 siasat@etemadnewspaper.ir3سياست siasat@etemadnewspaper.irيكشنبه 17 دي 1396، 19 ربيع الثاني 1439، 7 ژانويه 2018،  سال پانزد                        هم، شماره 3995

بيانيهمهماصالحطلبان
حضرت آي��ت اهلل خامن��ه اي رهبر معظ��م انقالب 
حجت  االس��الم  حكم��ي  ص��دور  ب��ا  اس��المي 
آق��اي حاج علي اكب��ري را ب��ه رياس��ت ش��وراي 
سياس��ت گذاري ائم��ه جمع��ه منص��وب كردند. 
ايش��ان همچنين ضمن تقدير از خدم��ات باارزش 
حجت  االس��الم آقاي س��يد رضا تق��وي در دوران 
مسووليت، اعضاي جديد ش��وراي سياست گذاري 

ائمه جمعه را نيز منصوب كردند. 
متن حكم رهبر معظم انقالب اسالمي به اين شرح 

است: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

اكنون كه دوران مس�ووليت طوالن�ي و پربار 
جن�اب حجت  االس�ام آقاي حاج س�يد رضا 
سياس�تگذاري  مجموع�ه  رأس  در  تق�وي 
ائمه جمعه به پايان رس�يده با تش�كر فراوان 
از خدم�ات باارزش ش�ان در م�دت نزدي�ك 
ب�ه دو ده�ه، جن�اب  حجت االس�ام آق�اي 
حاج علي اكبري را به رياس�ت اين مجموعه و 
جناب حجت االسام والمس�لمين آقاي حاج 
سيد هاشم رسولي و نيز حضرات حجج اسام 
آقاي حاج س�يد رضا تقوي، آقاي حاج س�يد 
علي قاضي عسكر، آقاي حاج شيخ حبيب اهلل 
غفوري، آقاي حاج ش�يخ عباس�علي اختري، 
آقاي حاج شيخ محمد جعفري گياني، آقاي 
حاج سيد مهدي خاموش�ي، آقاي حاج سيد 
علي شاهچراغي را به عضويت در شوراي آن 
منصوب مي كنم. انتظار م�ي رود جناب آقاي 
حاج علي اكبري با ادامه و تكميل فعاليت هاي 
گذش�ته و افزودن كيفيت در آن و بهره گيري 
از نظرات ش�ورا، بر ش�كوفايي و تاثيرگذاري 

اين نهاد مبارك رحماني بيفزايند. 
ش��وراي سياس��تگذاري ائمه جمعه در سال 72 با 
دستور رهبر انقالب جايگزين شوراي مركزي ائمه 
جمعه ش��د. در دوره اول ش��وراي سياست گذاري 
حجت االس��الم رس��ولي محالتي رييس اين شورا 
ش��د. محالت��ي در دوره دوم ني��ز حكم رياس��تش 
تمديد و بدين ترتيب تا خرداد ماه سال 79 عهده دار 
رياس��ت بود. بع��د از آن ام��ا آن طور ك��ه خودش 
مي گويد به دليل گسترده ش��دن كار ائمه جمعه و 

كهولت سن، از رياست ش��وراي سياستگذاري ائمه 
جمعه كناره گيري كرد و سيدرضا تقوي، بر صندلي  
رياست شوراي سياس��تگذاري ائمه جمعه نشست. 
مردي اصولگرا و عض��و جامعه روحاني��ت مبارز. از 
دوران رياس��ت س��يد رضا تقوي مي توان به عنوان 
يك��ي از طوالني تري��ن دوران مديريت��ي در تاريخ 
جمهوري اسالمي ايران نام برد. سيدرضا تقوي 17 
سال بر صندلي رياست شوراي سياستگذاري تكيه 
زد اما اين اواخر ب��ه نظر مي رس��يد او ديگر تمايل 
براي ادامه فعاليت در ش��وراي سياستگذاري ائمه 
جمعه را ندارد. طي ماه هاي اخير بارها خبرگزاري ها 
و رس��انه هاي داخلي اعالم كرده اند كه س��يد رضا 
تقوي از رياست شوراي سياس��تگذاري ائمه جمعه 
انصراف داده اس��ت ام��ا هربار اين اس��تعفا تكذيب 
مي ش��د. س��رانجام او با حضور در برنامه دستخط 
در صدا و س��يما اعالم ك��رد ديگر عالق��ه اي براي 
مان��دن در راس اين ش��ورا را نداش��ته و مي خواهد 
كناره گيري كند. تق��وي همچني��ن در اين برنامه 
اعالم كرد: در گذش��ته هم چند بار از محضر شريف 
مقام معظ��م رهب��ري درخواس��ت كناره گيري را 
داش��تم اما به داليلي كه رهبري تش��خيص دادند، 
كار ادامه يافت. اين اذعان به درخواس��ت از رهبري 
براي پاي��ان ماموريت نش��ان داد خبرهاي��ي كه از 
اس��تعفاي او به گوش مي رس��يد پر بيراه هم نبود. 
روز گذشته سرانجام با حكم رهبري معظم انقالب 
سيد رضا تقوي پس از 17 س��ال از رياست شوراي 
سياس��تگذاري ائمه جمعه رفت و حاج علي اكبري 

جانشين او شد. 

جانشين تقوي كيست؟
حجت االس��الم محمدجواد علي اكبري امام جمعه 
شهرس��تان دماوند، عضو هيات مديره كانون پرورش 
فكري ك��ودكان اس��ت. او همچنين نماين��ده رهبر 
انقالب، در اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانش آموزان 
است. حاج علي اكبري معاون محمود احمدي نژاد در 
امور جوانان و رييس سابق سازمان ملي جوانان بوده 
است. علي اكبري در تاريخ 1۶ دي ماه 1۳9۶ با صدور 
حكمي از طرف رهبر معظم انقالب به رياست شوراي 

سياستگذاري ائمه جمعه منصوب شد. 

گفت وگ�و از ن�وع مل�ي نس�خه اي اس�ت كه 
جريان ه�اي سياس�ي موجود ب�راي ممانعت 
از تك�رار اعتراض�ات اخير تجوي�ز مي كنند. 
اصاح طلب�ان به ط�ور مش�خص از ضرورت 
انسجام سياس�ي و اجتماعي و اقدام اساسي 
صحبت مي كنند. سوال اينجاست كه راهكار 
مورد اش�اره با زمينه بروز حوادث اخير كه به 
اعتقاد همي�ن جريان ها، اقتصادي اس�ت چه 
نس�بتي دارد؟ عبداهلل ناصري، فعال سياسي 
اصاح طلب ب�ا تاكيد ب�ر اينكه ب�ه گفت وگو 
ميان جامع�ه مدن�ي و حاكمي�ت نيازمنديم 
مي گويد ك�ه ش�رح واقعيت ه�اي اقتصادي 
موجب تعدي�ل مطالب�ات اقتص�ادي جامعه 

خواهد شد. 

  جريان سياس�ي اصاح طلب از گفت وگوي 
ملي و انس�جام سياس�ي به عن�وان راه حلي 
كه مانع از تك�رار اتفاقات اخير مي ش�ود، ياد 
مي كنند. به نظر شما اين راه حل با علت ماجرا 
يعني مطالبات اقتصادي چه تناس�بي دارد و 

چقدر كارآمد است؟
گفت وگوي��ي ك��ه موجب انس��جام و آش��تي ملي 
ش��ود قطعا در همه احوال موثر و الزم است اما اگر 
گفت وگوي ملي را زمينه وقاي��ع اخير تلقي كنيم، 
به خطا رفته ايم. وقاي��ع اخير با همه بدي ها و برخي 
ساختار شكني هايي كه داش��ت؛ يك تلنگر بزرگ 
اجتماعي به كل حاكميت و حتي جامعه مدني بود. 

  به نظر ش�ما زمينه بروز اعتراضات اخير چه 
بود؟

زمينه بروز اين وقاي��ع مطالبات اقتص��ادي بود اما 
مس��ائل اجتماعي و فرهنگي نيز نقش كاتاليزور را 

ايفا كرد. 
  ب�ا اي�ن وص�ف، گفت وگ�وي مل�ي راه حل 

مناسبي است؟
نكته مه��م اين اس��ت اگ��ر از گفت وگ��و صحبت 
مي كنيم بايد يك مرحله فراتر رفت و از آشتي بين 
جامعه مدني و حاكميت س��خن گف��ت. به نظر من 
حوادث اخير نشان داد كه اين گفت وگو ضروري تر 
است و اتفاقا هر دو جريان سياسي كشور نسبت به 
آن اتفاق نظر دارد زيرا در وقايع اخير با پديده هايي 
رو به رو شديم كه نشان از دوري بخشي از جامعه از 

حاكميت فار غ از گرايش هاي سياسي داشت. 
  راهكاره�اي عمليات�ي ب�راي انج�ام اي�ن 

گفت وگو ها چيست؟
راهكارهاي مختلف��ي وجود دارد. ب��ه عنوان مثال 
دخال��ت دادن ني��روي انس��اني ج��وان در عرصه 
مديريت كش��ور. در ايج��اد ارتباط بي��ن جامعه و 
حاكميت نيز نقش اول را رس��انه ملي به عهده دارد 
اما متاسفانه در دو دهه اخير به هيچ وجه نقش خود 
را درست ايفا نكرده است. من معتقدم كه اگر صدا و 
سيما نقش خود را متناسب با ويژگي هاي رسانه اي 
در دنياي م��درن ايفا مي كرد، ش��اهد بس��ياري از 
حوادث نبوديم. به نظر مي رسد اين رسانه هنوز هم 
در نقش اپوزيس��يون جامعه مدني رفتار مي كند و 
به همين جهت اعتماد مردم را از دست داده است. 
بنابراين تلويزي��ون بايد در درون خ��ود براي نحوه 
مديريتش تصميم به يك انق��الب بگيرد و فضايي 
را ايجاد كن��د كه اف��راد حرف هاي خ��ود را بزنند. 

اين امر اهميت بس��ياري دارد زيرا يكي از مطالبات 
اصلي جامع��ه جوان اين اس��ت ك��ه حاكميت آن 
را خيلي حائ��ز اهميت نمي داند و ب��ا او به گفت وگو 
نمي نش��يند. به نظر من كار بس��يار شدني اي است 
و در كن��ار آن مي ت��وان فضاهايي را ب��راي عرضه 

مطالبات و اعتراضات مدني اختصاص داد. 
   فك�ر مي كنيد اختص�اص فضاهاي�ي براي 
اعت�راض در س�اختار رس�انه مل�ي موج�ب 
گفت وگو بين جامعه مدني و حاكميت ش�ده و 

مشكات را حل مي كند؟
تاريخ ثابت كرده اس��ت كه وقتي اف��راد را از چيزي 
منع مي كنيد نس��بت به آن حريص تر مي ش��وند. 
بنابراي��ن وقت��ي از ي��ك مطالبه گ��ر اقتص��ادي و 
اجتماع��ي در تلويزيون تصوير يك آش��وبگر ايجاد 
مي ش��ود، حتم��ا در فرصت ه��اي ديگر دس��ت به 

كارهاي خطرناك و ساختارشكنانه خواهد زد. 
  از گفت وگو به عن�وان راهكاري كه مي تواند 
زمينه هاي سياس�ي و اجتماعي اتفاقات اخير 
را از بين ببرد، صحب�ت مي كنيد اما در ابتداي 
صحبت گفتي�د كه زمين�ه اصل�ي مطالبات، 
اقتصادي بوده است. گفت وگوي ميان جامعه 
مدني و حاكميت چه تاثيري در رفع مشكات 

اقتصادي مردم دارد؟
بايد به اي��ن جنبه نيز توجه داش��ت. وقت��ي بحث و 
گفت وگ��و در رس��انه ملي ش��روع مي ش��ود، اولين 
نكته اي كه ب��ا آن مواجه مي ش��ويم و اولي��ن گزاره 
اس��تنتاجي اين اس��ت كه تم��ام بار اقتصاد كش��ور 
روي دوش دولت نيس��ت. در اين زمينه نيز مي توان 
گفت وگو كرد و شايد طرح مسائلي كه تاكنون گفته 
نش��ده مثل اينكه دولت كمت��ر از 50 درصد اقتصاد 
كش��ور را در اختيار دارد تا بتواند از مشكالت بكاهد. 
از طريق گفت وگو مي توان خيلي از ساختارهاي مضر 
اقتصادي و رانت خوار را برمال كرد. درس��ت است كه 
مطالبات اقتصادي عامل اولي��ه اعتراضات اخير بود 
اما اگر جامعه جوان تحصيلكرده بي��كار باور كند كه 
نظام سياسي و اقتصادي كشور سالم بر او حكمراني 
مي كند، طبيعتا مطالبات خ��ود را تعديل مي كند و 
خود را با شرايط سخت وفق خواهد داد. اين درحالي 
اس��ت كه اكنون خود را در يك دوگان��ه رانت خواري 
گسترده و از س��وي ديگر بيكاري و هزار مشكل ديگر 
مي بيند. بيان اين مس��ائل در عرصه رسانه به دولت و 
اركان حاكميت كمك مي كن��د كه بهتر به مطالبات 
جامعه پاسخ دهند. بنابراين حتما با گفت وگو مي توان 
گام موثري برداشت. البته هيچ يك از اينها به هيچ وجه 
توجيه گر كوتاهي هاي دولت نيست. من معتقد هستم 
كه دولت با وج��ود امكانات محدود خود اگر از س��ال 
92 نيروهاي اليق و شايس��ته اي در عرصه اقتصاد به 
كار مي گماشت شايد امروز شاهد برخي از مشكالت 

نبوديم. 

»گفت وگو« پيش�نهاد اصاح طلبان است. آنها 
نه ح�اال و در مواجهه با اعتراض ه�اي اخير بلكه 
از س�ال گذش�ته بر اين گزاره تاكيد داش�ته اند. 
با اين حال به نظر مي رس�د فاز اي�ن گفت وگو با 
توجه به شرايط موجود تغيير كرده است. محمد 
نعيمي پ�ور معتقد اس�ت كه اي�ن گفت وگو بايد 
ميان صاحبان قدرت و صاحب نظران انجام شود 
تا به راه حلي مشترك براي عبور از بحران دست  
يابند. او همچنين پيشنهاد گفت وگو با معترضان 
را پيش�نهاد مغتنمي مي داند كه البته موضوعي 
فرعي است. 16 اصاح طلب در بيانيه  روز گذشته 

خود بار ديگر به گفت وگو تاكيد كردند. 

 آيا پيشنهاد  گفت و گوتنها راه حلي مقطعي براي 
عبور از بحران كنوني است؟

شايد نتوان اتفاقات رخ داده را بحران ناميد. بحران هاي 
كشور متعدد هستند و عميق ش��ده اند. اين بحران ها 
بودند كه نارضايتي به وجود آورده و مردم را برآش��فته 
كردند ت��ا اعتراضات ش��ان را به اش��كال مختلف بروز 
بدهند. تا زماني كه براي اين بحران ها فكري نشود اين 
احتمال  وجود دارد كه هر بار اتفاقاتي مش��ابه آنچه در 
هفته گذشته شاهد بوديم پديد آيد. بايد فكري اساسي 
براي بحران هاي كشور كرد. حل اين بحران ها ضرورتا 
بايد با تفاهم ملي و هماهنگي كام��ل ميان همه اركان 
حكومت صورت بپذيرد تا به نتيجه برسد؛ لذا ساده ترين 
راه حل ممك��ن كه منافع مل��ي را هم لح��اظ مي كند 
گفت وگو ميان كساني اس��ت كه مي توانند در حل اين 
بحران ها موثر باشند و كمك كنند. نهايتا اينكه بايد با 
يك برنامه مشخص توافق شده براي حل اين بحران ها 
اقدام شود. البته پيشنهاد گفت وگو پيشنهاد جديدي 
نيست. بارها گفته شده كه راه حل بحران گفت وگو ميان 
صاحب نظران و صاحبان مسووليت، قدرت و سياست 
است تا بتوان راه مناسب را پيدا كرد. براي مثال بحران 
آب كه با آن مواجه هستيم يا صندوق هاي بازنشستگي 
يا بحران هايي كه در اثر سياست خارجي به داخل كشور 

تحميل مي شوند نمونه هايي از آنچه ذكر شد؛ است. 
 پيش�نهاد ش�ما مش�خصا گفت وگ�و مي�ان 
جريان هاي سياس�ي و حاكميت و صاحب نظران 
براي رسيدن به وفاق ملي اس�ت. آيا گفت وگو با 
معترضان هم مي تواند به عن�وان راه حلي اتخاذ 

شود؟
بحث ما گفت وگو ميان حكومت و معترضان نيس��ت، 
هرچند اين راه هم بس��يار راه خوبي اس��ت اما راه حل 
اساسي اين است كه ناكارآمدي و رقابت هاي غيرمنطقي 
درخصوص مش��كالت كش��ور و تفاهم قابل درك بين 

اركان حكومتي براي برون رفت از بحران هاي ذكر شده 
بايد مد نظر قرار گيرد. وقتي مساله آب كه مساله مهم 
كشور است محل تنازع ميان گروه هاي قدرت، سياست 
و گروه هاي پنهان اما قدرتمند است، مردم آسيب هاي 
اساسي مي بينند و طبيعي است وقتي با بحران آب رو 
به رو ش��وند تحمل نخواهندكرد. همه متوجه هستند. 
بايد تالش كرد بحران هاي اساس��ي كشور فروكاسته 
شود. اينكه با معترضان صحبت كنيم موضوع صحبت 
با معترضان فرعي است. اعتراضات به خاطر مشكالت 
و ناكارآمدي ها اس��ت. در حال حاضر اين سوال مطرح 
است كه چگونه مي توان مش��كالت و ناكارآمدي ها را 
حل كرد. برخي از مردم هم ديگر راه حلي به ذهن شان 
نمي رسد جز اينكه اعتراضات خارج از قانون و چارچوب 
انجام دهند. االن همه تمرك��ز كرده اند كه براي اتفاقي 
كه افتاده چه بايد كرد در صورتي كه از 10 س��ال پيش 
چنين چيزي پيش بيني مي شد و مش��خص بود بايد 
چه كرد. باي��د ناكارآمدي را كاهش دهيم. بايد بر س��ر 
موضوعات اس��تراتژيك كش��ور به تفاهم برس��يم و از 

رقابت هاي درون سيستم بپرهيزيم. 
   برخي معتقدند راه حلي كه معترضان انتخاب 
كردند به نوعي نااميدي از راه حل هاي ارايه شده 
اصاح طلبان بوده و مدعي عبور از اصاح طلبي 

هستند. شما اين گزاره را تاييد مي كنيد؟
اصالح مديريت، ناكارآمدي ها، س��ازوكارها و... بايد در 
چارچوب نظام جمهوري اسالمي ايران انجام مي شد تا 
كارآمدي افزايش داده شود و مردم احساس خوبي پيدا 
كنند و نياز نباشد از طرق مختلف اعالم نارضايتي كنند. 
وقتي اصالحات انجام نمي شود نااميدي و عصيان جاي 
آن را مي گيرد گفتاردرماني كفايت نمي كند. راهكاري 
چون گفتاردرماني س��ال ها اس��ت گفته مي ش��ود. در 
دوره احمدي ن��ژاد و پس از آن بارها گفته ش��د كه اين 
موضوعات مي تواند حاد ش��ود. همه مساله و مشكل را 
جلوي چشم شان گذاشته اند و نگاه مي كنند اما راه حلي 
پيدا نمي كنند. تنها اتفاقي كه در س��ال هاي اخير رخ 
داده تبديل شدن بحث و بررسي بحران ها به دعواهاي 

سياسي و جناحي بوده است. 
   با توج�ه به مطالبات مردم اصاحاتي كه ش�ما 
مي گوييد فراتر از اصاحات به معناي يك جريان 

سياسي است؟
اصالحات��ي ك��ه از آن صحب��ت مي كن��م اص��الح 
س��ازوكارهاي تصميم گيري و اجرايي كش��ور است نه 
صرفا آنچه تحت عنوان اصالح طلب��ي و اصولگرايي در 
جناح بندي هاي سياس��ي درون كش��ور مي شناسيم. 
جمه��وري اس��المي اگر اصالح��ات را در زم��ان خود 
انجام نده��د و راهي براي برون رفت از مش��كالت پيدا 
نكند ممكن اس��ت روزي به صرافت بيفتند كه شدت 
نااميدي مردم را به اقدامات كور كشانده باشد. آن زمان 

مسائل قابل حل نيست. از س��ال 84 به اين سو نسبت 
به نارضايتي ها بي تفاوتي ش��د و كش��ش اين موضوع 
نمي تواند تا 10 سال ديگر باشد. فقط يك راه وجود دارد 
و آن اين است كه س��ازوكارها درون ساختار جمهوري 
اسالمي اصالح شود كه بخش��ي از آن را اصالح طلبان 

بيان كردند و همچنان هم تاكيد مي كنند. 
   فكر نمي كنيد بخشي كه از سوي اصاح طلبان 
مطرح نش�ده و احتماال ب�ه دليل خط�وط قرمز 
حاكميتي بوده اس�ت هم در مطالب�ات مردم به 

چشم مي خورد؟
بحث ما اصالح در نظام و ساختار است كه از دهه 70 به 
اين سمت از س��وي اصالح طلبان مطرح شده است. از 
سال 7۶ به اين سو همه موارد گفته شده؛ عيان و آشكار 
با نامه و بيانيه و نطق پيش از دستور و... اما توجهي نشده 
چون به جاي اينك��ه وفاق ملي و گفت وگ��وي ملي در 
خصوص اين مش��كالت در نظر گرفته شود موضوعات 
مورد اشاره اصالح طلبان به فتنه و دخالت عوامل بيگانه 

و... تبديل شده است. 
   ب�ه دخال�ت عوام�ل بيگان�ه اش�اره كرديد. 
موضوعي ك�ه در جريان اعتراض�ات اخير ميان 
اصاح طلب�ان و اصولگرايان مش�ترك بود اين 
است كه دست كم بخشي از عوامل موثر بر شيوه 
بيان اعتراضات با تحريكاتي از س�وي بيگانگان 
همراه بوده است. به نظر شما اين واكنش موجب 
نااميدي معترضان از اصاحات به معناي جريان 

سياسي اصاح طلب مي شود؟
البته اينگونه نبوده اس��ت. مشكالت و معضالت كشور 
اصل قضيه است. طبيعي اس��ت اگر زمينه هايي براي 
اعتراض ايجاد شود بيگانگان هم به آن سوار مي شوند. 
اصل مشكالت كشور اس��ت كه تا حل نشود بيگانگان 
هم طمع مي كنن��د تا منويات خوي��ش را پيش ببرند. 
اينكه تحرك مردم و اعتراضات را به خارج از كشور ربط 
بدهند از قصور صدا و سيما اس��ت. به جاي اينكه مردم 
را در جريان مش��كالت قرار دهند همه موضوعات را به 
دخالت هاي خارجي يا نزاع هاي داخلي ربط مي دهند. 
باالخره اين مردم هس��تند كه به خيابان آمدند اما كار 
صدا و سيما شبانه روز اين ش��ده مصاحبه هايي پخش 
كند كه ع��ده اي مي گويند م��ا با جمهوري اس��المي 
هستيم و امنيت مي خواهيم و... اما در مورد معضالت و 
راهكارهاي برون رفت از آن چيزي گفته نمي شود. مردم 
به پرداخت بودجه هاي كالن به دستگاه هايي كه ربطي 
به آنها ندارد، معترض هس��تند؛ اما راه حل چيس��ت؟ 
در صدا و سيما حرفي كه باعث آش��تي مردم با دولت، 
حكومت و... شود از سوي اين نهاد مطرح نمي شود. فقط 
مي گويند كه عده اي خارجي دخالت كردند و عده اي در 
داخل مشت محكمي بر دهان آنها كوبيدند. صدا و سيما 

به ناكجاآباد مي رود.

محمد نعيمي پور، عضو شوراي مركزي حزب اتحاد ملت ايران: 

تفاهم ميان اركان حاكميت؛ راه حل برون رفت
با حكم رهبر معظم انقالب

حاج علي اكبري رييس شوراي سياستگذاري ائمه جمعه شد

عبداهلل ناصري: 

حرف از گفت وگو ميان جامعه مدني و حاكميت است
مسووالن كشور مي خواهيم در جهت گشايش فضاي 
گفت وگ��و، اظهار انتق��اد و ابراز اعتراض��ات و رعايت 
حرم��ت و كرامت هم��ه ش��هروندان اقدامات عملي 
صورت دهند و در گام اول همه دانشجويان و افرادي را 
كه در اعتراضات مسالمت آميز دستگير شده اند، آزاد 

نمايند.«

 تقدير آيت اهلل آملي الريجاني
از نيروي انتظامي 

پاسخ كوبنده اي به گروهك هاي 
تروريستي و ضد انقالب مي دهيم

»علي جنتي« مشاور رييس دفتر 
رييس جمهور شد 

آيت اهلل هاشمي شاهرودي در يكي 
از بيمارستان هاي آلمان بستري است

آي��ت اهلل آملي الريجاني در 
تماس��ي تلفن��ي با س��ردار 
حس��ين اش��تري، فرمانده 
ني��روي انتظام��ي، ضم��ن 
تقدير از عملك��رد نيروهاي 
تالش��گر و خدوم پليس در 
مديريت و كنترل ناآرامي هاي روزهاي گذشته، از 
خدم��ات مدبران��ه ني��روي انتظامي ب��راي ايجاد 

آرامش در جامعه قدرداني كرد. ايلنا

حجت االسالم محمود علوي، 
وزي��ر اطالع��ات در مراس��م 
ترحي��م س��ه ش��هيد وزارت 
اطالع��ات در ارومي��ه، تاكيد 
كرد: س��ربازان گمن��ام امام 
زمان )ع��ج( به زودي پاس��خ 
كوبنده اي به گروهك هاي تروريس��تي و ضد انقالب 
منطقه خواهند داد. جوانان اين مرز و بوم با رش��ادت 
خود توطئه هاي شوم دشمنان را نقش بر آب مي كنند. 
سربازان گمنام امام زمان )عج( همواره آماده شهادت 
هستند و شهادت را يك سعادت دنيوي و اخروي براي 
خود مي دانند. ش��هداي انقالب اسالمي با شهادت به 
زندگ��ي جاودان��ه دس��ت يافته ان��د و راه پ��ر افتخار 
امام حسين )ع( را ادامه مي دهند. سربازان گمنام امام 
زمان )عج( گلوله ها را مي پذيرند اما به دش��من اجازه 

برهم زدن امنيت را نمي دهند. ايسنا

 رييس دفتر رييس جمهور و 
سرپرس��ت نه��اد در حكمي 
دكتر علي جنتي را به عنوان 
دفت��ر  ريي��س  »مش��اور 
رييس جمهور و سرپرس��ت 
نه��اد « منصوب ك��رد. متن 
حكم محمود واعظي به اين ش��رح است: با توجه به 
تعهد، تخص��ص و تج��ارب ارزش��مند و مديريتي 
جنابعالي، به موج��ب اين حكم به عنوان »مش��اور 
ريي��س دفت��ر رييس جمه��ور و سرپرس��ت نهاد« 
منصوب مي شويد. ان شاءاهلل با بهره مندي از نظرات 
راهگش��اي جنابعالي، ش��اهد برنامه ري��زي هرچه 
موثرتر در تحقق اه��داف و ماموريت هاي اين حوزه 

باشيم.  پايگاه اطاع رساني رييس جمهور

پ�ي����ش  هف�ت���ه  دو 
س��يدعال  حجت االس��الم 
فرزند  ش��اهرودي  هاشمي 
محم��ود  س��يد  آي��ت اهلل 
هاشمي ش��اهرودي رييس 
مجمع تش��خيص مصلحت 
نظام با اش��اره به تعطيلي دروس آيت اهلل هاش��مي 
ش��اهرودي براي تكميل دوره درمان��ي گفته بود 
آيت اهلل هاش��مي ش��اهرودي براي تكمي��ل دوره 
درماني س��فري به خارج از كش��ور كرد و به زودي 
مي گردد اما هي��چ جاي نگراني وج��ود ندارد و  باز 
خوش��بختانه در س��المت كامل اس��ت و دروس و 

برنامه ها را پيگيري مي كند.
 روز گذش��ته تصوي��ري در ش��بكه هاي اجتماعي 
منتش��ر ش��د كه نش��ان مي داد آيت اهلل هاش��مي 
ش��اهرودي در بيمارس��تاني در آلم��ان بس��تري 
هستند. مدير مركز اسالمي هامبورگ با حضور در 
بيمارستان، از آيت اهلل هاش��مي شاهرودي رييس 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام عي��ادت كرد. در 
اين ديدار كه پروفسور س��ميعي نيز حضور داشت 
رمضاني، بهبودي و س��المتي كامل رييس مجمع 
تش��خيص مصلح��ت نظ��ام را از خداون��د متعال 

مسألت كرد. دنياي اقتصاد

آماده سازي اليحه »تامين امنيت 
زنان در برابر خشونت« با وفاق سه قوه

 معصوم��ه ابت��كار درب��اره 
اظهارنظر برخي درخصوص 
اليحه »تامي��ن امنيت زنان 
و  خش��ونت«  براب��ر  در 
روس��پي  لفظ  به كارب��ردن 
براي زناني كه مورد حمايت 
اين اليحه قرار مي گيرند، گفت: اين اظهارنظرها از 
س��ر بي اطالعي كامل صورت مي گي��رد و اين افراد 
مبنايي براي قضاوت ش��ان وجود ن��دارد. فردي كه 
مي خواهد قضاوت كند اول بايد موضوع را بشناسد 
بعد س��خن بگوي��د، متاس��فانه بدون ش��ناخت از 
موض��وع و واقعيت ه��ا اظهارنظرهاي��ي ص��ورت 

مي گيرد كه دور از شأن است.
 گوين��ده ابتدا باي��د از اصل مطلب اط��الع حاصل 
كن��د و بع��د اع��الم موض��وع كن��د، متاس��فانه 
اطالعات بس��يار غلط��ي در اين زمينه داده ش��ده 
اس��ت. اليح��ه »تامي��ن امني��ت زن��ان در براب��ر 
خش��ونت« به خوبي و ب��ا وفاق كامل بين س��ه قوه 
 قضايي��ه، مجري��ه و مقنن��ه در حال آماده س��ازي

 است. ايلنا

گذش��ت 9 روز از آغاز اعتراضات و شنيدن شعارها 
و مطالبات در كش��ور فعاالن جري��ان اصالح طلب 
را بر آن داش��ته اس��ت تا نگاهي معطوف به جامعه 
نسبت به پديده اي كه در سطح وس��يع و گسترده 
نگاه تمام مسووالن و سياستمداران را به خود جلب 
كرد، داشته باشند. در اين روزها از سوي مسووالن 
امنيتي و سياسي، بسيار س��خن از اين رفت كه چه 
بهره برداري هاي سياس��ي اي از س��وي بيگانگان از 
اعتراضات اخير رخ داده اس��ت. سخناني كه اگرچه 
در حيط��ه كاري مقام��ات امنيت��ي ج��اي بحث و 
بررسي دارد اما وظيفه كنشگران سياسي دو جناح 
چيز ديگري اس��ت. همين اس��ت كه روزگذش��ته 
بياني��ه اي از س��وي 1۶ چه��ره اصالح طل��ب امضا 
ش��د كه در آن اين عوامل را از س��طح تحليل كنار 
 گذاش��ته و رويكرد تحليل اجتماع��ي را بنيان كار

 قرار دادند. 
محس��ن آرمي��ن، محس��ن امي��ن زاده، مصطفي 
ت��اج زاده، رضا تهران��ي، حميد جاليي پور، س��عيد 
حجاري��ان، محمدرض��ا خاتمي، ه��ادي خانيكي، 
عبداهلل رمض��ان زاده، محس��ن صفاي��ي فراهاني، 
عباس عبدي، فيض اهلل عرب سرخي، عليرضا علوي 
تبار، آذر منصوري، محس��ن ميردام��ادي، محمد 
نعيمي پور از جمله امضا كنندگان اين بيانيه بودند. 
خيز راديكال جامعه براي بيان يك مطالبه در قالب 
تجمع هاي اعتراضي مس��اله اي اس��ت كه در قانون 
اساسي نيز به رسميت شناخته شده و از اين جهت 
تحليل درست واقعه مي تواند موجبات عملي شدن 
راهكارهاي موث��ر را ذيل قانون اساس��ي و در قالب 
س��ازوكارهاي موجود فراهم كند. راهكار مشخص 
اين فعاالن سياسي توسعه سياس��ي و تشكل هاي 
اجتماعي، دريافت پيام روشن توده ها در اعتراضات 
از سوي فعاالن سياسي كش��ور و مسووالن و ايجاد 
زمينه براي گفت وگوي ملي و ت��الش براي زميني 
كردن اين ايده و خ��روج آن از س��طح انتزاع و حل 
شكاف هاي سياسي در كش��ور بوده است. چنانكه 
اين 1۶ فع��ال اصالح طل��ب در مقدمه اي��ن بيانيه 
رويكرد خود را چنين تش��ريح مي كنند: »آنچه در 
روزها و هفته هاي اخير در ش��هرها و مناطق دور و 
نزديك كشور گذشته اس��ت همه آنان را كه دل در 
گروي ايراني آزاد و آباد و مس��تقل دارند، حساس و 

نگران كرده است. 
اتفاق��ات و رويداده��اي اي��ن اي��ام نش��ان داد كه 
و هش��دارهاي مس��تمر  تحليل ه��ا  دغدغه ه��ا، 
اف��راد عالقه من��د ب��ه اس��الم، اي��ران و انق��الب 
اگ��ر از منظ��ر خيرخواه��ي و توج��ه ب��ه مصالح و 
 منافع آني و آتي كش��ور تلقي مي ش��د ب��ه صواب 

نزديك تر بود.
 به ويژه هنگامي كه بس��ياري از افراد و جريان هايي 
كه در اين سال ها دچار ناماليمت هايي نيز شده اند، 
منافع و مصالح ملي را بر هرگونه مصلحت انديش��ي 
و عافيت طلبي ترجيح داده و مس��ووالنه براي دفاع 
از راه دش��وار دموكراس��ي، آزادي، امنيت و آرامش 
پايدار كش��ور وارد ميدان ش��ده اند. در اين فرآيند 
آنان كه ب��ه تاريخ و به حوادث و رويدادهاي مش��ابه 
در جوام��ع ديگ��ر توجه و تام��ل داش��تند، ضمن 
آگاهي از مس��ائل و مطالبات م��ردم و دفاع از حق 
اعتراض مسالمت آميز ش��هروندان، موضع انتقادي 
خود را نس��بت به هرگونه اقدامات خشونت آميز و 

آشوب طلبانه ابراز نموده اند.« 

 ش�ناخت ماهيت نارضايتي ه�اي جامعه در 
اعتراضات اخير

در بي��ن ش��عارهاي رنگارنگ��ي ك��ه در قال��ب اين 
تجمعات داده ش��د، ماهي��ت مطالب��ات اقتصادي 
در ابت��دا پررنگ تر ب��ود. چيزي ك��ه امضا كنندگان 
اي��ن بيانيه هم ب��ر آن تاكيد داش��تند. ب��ه گزارش 
امتداد در اين بيانيه نيز تاكيد ش��د: »مش��كالت و 
نارضايتي هاي موجود در جامعه به نس��بت عميق و 
نيز گس��ترده و در ابعاد مختلف است. بخش مهمي 
از م��ردم از كمبوده��اي اقتص��ادي و معيش��تي، 
بيكاري و كمب��ود درآمد در رنج هس��تند.« اگرچه 
حل مس��ائل اقتصادي در قالب سياست هاي دولتي 
و حاكميت��ي نهفته اس��ت ام��ا دخال��ت توده هاي 
اجتماع��ي مطالبه گ��ر در تصميم��ات و نقش موثر 
آنها، س��ازوكارهايي سياس��ي دارد. اساس��ا دخالت 
كالن  تصميم گيري ه��اي  در  اجتماع��ي  بدن��ه 
با اش��كال مختل��ف س��اختارهاي سياس��ي چفت 
مي ش��وند. در ادامه اين بيانيه آمده است: »بخشي 
نيز نس��بت به محدوديت هاي اجتماعي و سياسي 
معترض اند. البته ريش��ه بس��ياري از اين مس��ائل و 
مش��كالت در ناكارآمدي و نظارت ناپذيري، فساد و 
انحصارگري اس��ت. مردم بارها صادقانه و اميدوارانه 
اقدام به مش��اركت در انتخابات ك��رده و با راي خود 
مهر مقبوليت و مش��روعيت را بر حكوم��ت زده اند، 

ولي متاسفانه پاسخ س��نجيده و به موقعي به رفتار 
مدني مردم داده نش��ده و حتي مكررا واكنش هايي 
صورت گرفت ك��ه بخش هايي از جامعه احس��اس 

تحقيرشدگي و يأس پيدا كردند. «

شكاف هاي سياسي در ش�اهراه تريبون هاي 
تبليغاتي

مدت هاس��ت كه اصالح طلبان بر انس��جام سياسي 
فعاالن تاكيد دارند. نزاع هاي سياسي در بدنه قدرت، 
التهابي را در فضاي كش��ور به وج��ود مي آورد كه به 
زعم امضا كنندگان اين بيانيه يك��ي از علل حوادث 
اخير ب��وده اس��ت. چنانكه نوش��تند: »متاس��فانه 
فقدان تفاهم و توافق بر س��ر مس��ائل اساسي كشور 
و ضعف انسجام سياسي و اجتماعي، موجب تشديد 
گسس��ت هاي سياس��ي و اجتماعي و دوگانگي در 
مديريت اجتماعي كشور شده است. در اين شرايط 
جناح تندروي مخالف دولت ب��ا تكيه بر تريبون ها و 
رس��انه هاي خود، به ويژه صداوسيما، مستمرا يأس 
و نااميدي نس��بت به نهادهاي برآمده از رأي مردم 
را به جامعه تزريق كرد. غاف��ل از آنكه موج نااميدي 
و بي اعتمادي تنها ب��ه نهاد دولت محدود نش��ده و 
نه تنها همه اركان و نهاده��اي ديگر حكومت، بلكه 
حتي ميراث مدني، ديني و تمدني اي��ران را هم در 

بر مي گيرد. اميدواريم كه اي��ن رويداد موجب تامل 
و تغيير ج��دي در سياس��ت هاي ج��اري و رويكرد 

تصميم گيران كشور شود.«

به رس�ميت ش�ناختن ظرفيت ه�اي قانوني 
اعتراض

 مطاب��ق ب��ا اص��ل 27 قانون اساس��ي »تش��كيل 
اجتماع��ات و راهپيمايي ه��ا، بدون حمل س��الح، 
به ش��رط آنكه مخل به مباني اس��الم نباش��د آزاد 
است.« همين اس��ت كه ش��يوه هاي مسالمت آميز 
ابراز اعتراضات، حقي قانوني تلقي مي ش��ود. در اين 
بيانيه تاكيد ش��ده اس��ت: »اين اعتراضات و تداوم 
خشونت آميز آن، چيزي نيست جز بازتاب فقدان يا 
ضعف نهادهاي حل و فصل اختالفات و تعارض هاي 
اجتماعي و شيوه هاي مس��المت آميز ابراز اعتراض 
و به رس��ميت ش��ناختن حق قانوني اعتراض. ما از 
حق اعتراض ش��هروندان و هرگروهي از مردم دفاع 
مي كنيم و طرح مطالبات و حت��ي اعالم معترضانه 
نارضايتي ه��ا را به نفع حكوم��ت و جامعه مي دانيم. 
آنچه جامعه، نظام و كش��ور را در معرض خطر قرار 
مي دهد نارضايتي و نقد و ابراز رس��مي و قانوني آنها 
نيس��ت. خطر آنجاس��ت كه نااميدي، بي اعتمادي، 
نفرت و خشونت به جاي هرگونه اظهارنظر و ارتباط 
و گفت وگو بنش��يند. « همچنين در اين بيانيه آمده 

اس��ت: »در عين حال كه اعت��راض را حق عمومي 
مردم مي داني��م، پرهيز از خش��ونت و افراطي گري 
و تبري از آن را الزمه اين دفاع مي دانيم. خش��ونت 
و ترويج آن صرفا بازي باخت - باخت اس��ت كه راه 
را بر انسداد سياس��ي باز مي كند و مانع ثمربخشي 
اعتراضات به حق مي ش��ود. طبعا مقابله با خشونت 
نيز فقط و فق��ط در چارچوب قانون و ب��ا اقناع افكار 

عمومي مجاز است.«

سوءاس�تفاده هاي  داخل�ي  زمينه ه�اي 
خارجي

مس��اله  ب��ر  بياني��ه  ادام��ه  در  اصالح طلب��ان 
سوءاس��تفاده هاي داخلي و خارجي از حوادث اخير 
تاكيد كرده اند: »اين نارضايتي ها و اعتراضات، ريشه ها 
و زمينه هاي مختل��ف در داخل كش��ور دارد كه بايد 
با وجود سوءاس��تفاده هاي خارجي و داخل��ي از آنها 
به درستي و با صراحت و ش��فافيت مطالعه و بررسي 
ش��ود. هرچند ترديدي نيست كه دش��منان كشور 
همواره درصدد بهره برداري از اينگونه وقايع هستند و 
موضع حمايت از آن را مي گيرند. اما بايد توجه داشت 
كه دخالت بيگانه در هر س��طحي بدون وجود زمينه 
داخلي ميسر نيس��ت؛ و تمركز روي عوامل خارجي، 
عالوه بر توهين به جامعه م��ا، باعث غفلت يا تغافل از 

ريشه هاي اعتراض و نارضايتي و درمان آنها مي شود. 
وظيفه ما است كه عوامل ايجاد اين نوع بحران ها را در 
همه س��طوح و عرصه ها مرتفع كنيم. «در ادامه آمده 
است: »دخالت هاي امريكا و به ويژه رييس جمهوري 
خارج از ع��رف آن، دونالد ترام��پ، را در ام��ور ايران 
به ش��دت محكوم مي كنيم. براي اين محكوميت نياز 
چنداني به ارجاعات تاريخي نيس��ت، رفتار و گفتار و 
شخصيت ترامپ و مواضع غلط و توهين هاي پياپي او 
نسبت به ملت ايران و فرهنگ و تمدن و تاريخ اين مرز 
و بوم، هر روز داليل عميق تري را براي اين محكوميت 

شكل مي دهد. «

راه�كار اصلي؛ ايج�اد ش�بكه هاي مردمي و 
اصالحات سياسي 

در بخش ديگري از اين بيانيه س��خن از راه حل هاي 
موجود مي شود: »هر چند وجه اقتصادي اعتراضات 
عمومي تر است، ولي ريشه حل مشكالت اقتصادي 
در اصالح��ات سياس��ي و گس��ترش و تقوي��ت 
نظارت ه��اي مردمي و كارآمدش��دن و اس��تقالل 
نهادهاي نظارت��ي رس��مي و آزادي ه��اي مدني و 
رس��انه اي اس��ت. ما معتقديم بدون پذيرش چنين 
اصالحات��ي نمي توان ب��ه تغييرات اساس��ي و حل 
مس��ائل اقتصادي و كاه��ش نا رضايتي ها دس��ت 

يافت.«
در دني��ا مطالبات اقتص��ادي در قالب تش��كل هاي 
كارگري كاناليزه ش��ده و راه به سياست گذاري كالن 
مي يابد. در ايران نيز خانه كارگر، ش��وراهاي اسالمي 
كار براي اثرگذاري در اين سياس��ت ها به رس��ميت 
شناخته مي شوند اما الاقل اعتراضات اخير نشان داد 
كه دخالت تشكل هاي كارگري كنوني در انتقال اين 
مطالبات ناكارآمد هستند. ضمن اينكه سنديكاها و 
ديگر تشكل هاي كارگري موجود از جمله سنديكاي 
شركت واحد اتوبوسراني، سنديكاي كارگري مجتمع 
نيشكر هفت تپه، كميته پيگيري ايجاد تشكل هاي 
كارگري و ديگ��ر س��نديكاهاي كارگري ك��ه البته 
تعدادشان بسيار كم است، قدرت اثرگذاري چنداني 
در مصوب��ات و لوايح مربوط ب��ه كارگ��ران ندارند. از 
طرفي ان جي او هاي مخصوص كودكان كار از جمله 
جمعيت دف��اع از ك��ودكان كار و خياب��ان، جمعيت 
امام علي و ديگر س��من ها و ان جي او )NGO( هاي 
مربوط ب��ه فعاليت ه��اي محيط زيس��تي و زنان برد 
چنداني در كش��ور ندارند. توسعه سياس��ي جز از راه 
شبكه كردن و س��ازماندهي گروه ها و اقشار مختلف 
در اين نوع تشكل ها و به رسميت شناختن مطالبات 
ش��ان و اثرگذاري ش��ان در قدرت محق��ق نخواهد 
ش��د. مس��اله اي كه اصالح طلبان با عنوان اصالحات 
سياسي خواس��تار آن هس��تند. اين اتفاق مي تواند 
گشايش��ي در جهت عملي كردن اي��ده گفت وگوي 
ملي به عنوان مهم ترين راه��كاري كه اصالح طلبان 
بر آن تاكيد كرده اند، نيز ايجاد كند. ش��ايد گفت وگو 
در سطح سياس��ي از طريق دور هم نشستن فعاالن 
و كنشگران سياسي ممكن باش��د اما بي شك بدون 
وجود شبكه هاي س��ازمان يافته و سامان يافته اقشار 
مختلف، انج��ام اين گفت وگو در س��طح ملي محقق 
نش��ده و در حد انتزاع باقي خواهد ماند. در پايان اين 
بيانيه اصالح طلبان نوش��ته اند كه »يادآور مي شويم 
كه نا رضايتي در ميان مردم همچنان ادامه دارد و اگر 
اقدام اساسي در جهت برطرف كردن زمينه هاي اين 
اعتراضات به عمل نيايد و به اعتراض هاي به حق پاسخ 
مناسب داده نشود اينگونه حوادث مي تواند در آينده، 
و چه بس��ا با هزينه هاي بيش��تر، تكرار گردد. از همه 

مريم  وحيديان

مرجان  زهراني

گپ و گفت

 16 فعال سياسي ناآرامي هاي اخير كشور را تحليل كرده
و راه حل هاي عبور از اين شرايط را ارايه دادند

   مش�كات و نارضايتي هاي موجود در جامعه به نس�بت عمي�ق و نيز گس�ترده و در ابعاد مختلف 
اس�ت. بخش مهمي از مردم از كمبوده�اي اقتصادي و معيش�تي، بيكاري و كمب�ود درآمد در رنج 

هستند.
  متاس�فانه فقدان تفاهم و توافق بر سر مسائل اساسي كشور و ضعف انس�جام سياسي و اجتماعي، 

موجب تشديد گسست هاي سياسي و اجتماعي و دوگانگي در مديريت اجتماعي كشور شده است.
  اين اعتراضات و تداوم خش�ونت آميز آن، چيزي نيس�ت جز بازتاب فقدان يا ضعف نهادهاي حل و 
فصل اختافات و تعارض هاي اجتماعي و شيوه هاي مسالمت آميز ابراز اعتراض و به رسميت شناختن 
حق قانوني اعتراض. ما از حق اعتراض شهروندان و هرگروهي از مردم دفاع مي كنيم و طرح مطالبات و 

حتي اعام معترضانه نارضايتي ها را به نفع حكومت و جامعه مي دانيم.
  هر چند وجه اقتصادي اعتراضات عمومي تر اس�ت، ولي ريشه حل مشكات اقتصادي در اصاحات 
سياسي و گسترش و تقويت نظارت هاي مردمي و كارآمدش�دن و استقال نهادهاي نظارتي رسمي و 

آزادي هاي مدني و رسانه اي است. 


